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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada instansi 

pemerintah saat ini berkembang sangat pesat sebagai wujud mendukung 

implementasi  e-Government, tidak terkecuali dibidang peradilan yang juga 

sedang bertransformasi dari sistem  konvensional menuju sistem  yang 

berbasis teknologi atau berbasis digital karena tuntutan dan perkembangan 

zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan 

persidangan di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya 

tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, 

efisien serta modern. 

Masyarakat modern memiliki cara berhukum yang berbeda dengan 

masyarakat pramodern.1 Oleh karena itu, kehidupan masyarakat yang selalu 

berkembang dari waktu ke waktu, membutuhkan instrumen hukum yang juga 

berkembang sesuai zamannya.   

Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat digambarkan secara 

tepat dalam adagium Cicero yang sangat terkenal, yaitu : “tidak ada 

masyarakat tanpa hukum dan tidak ada hukum tanpa masyarakat, hukum 

diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka”.2 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah 

                                                             
1  Amran Suadi, "Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum”, Prenada 

Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 131.  
2  Lili Rajidi dan  I.B. Wiyasa Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", Mandar Maju, Bandung,  

2003,  hlm. 146.  
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menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, 

termasuk di Indonesia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya 

bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah 

dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai 

hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 3  

Keadaan yang demikian itu merupakan sesuatu yang wajar, sebagaimana 

diungkapkan Alvin Toffler dalam tulisannya mengenai “The Third Wave”, 

yang diantaranya menyatakan “Third Wave civilization will rely on a far more 

diversified  technological base ... With information becoming more important 

than ever before, the new civilization will restructure education, redefine 

scientific  research  and, above all, recognize the media of communication”. 4 

Dari pendapat Alvin ini, dia katakan bahwa peradaban dunia saat ini dan ke 

depan akan bergantung pada basis  teknologi  yang  jauh  lebih beragam dan 

ini merupakan konsekuensi era digitalisasi. 

 Demikian juga dengan gagasan Thomas Kuhn yang dijelaskan oleh Nurkhalis 

dalam jurnal substantia, volume 14, nomor 2 tentang konsep epistemologi paradigm 

Thomas Kuhn, yang kurang lebihnya menjelaskan bahwa akibat adanya revolusi 

sins (sciences revolution), dimana terjadi perubahan dari satu paradigma ke 

paradigma lain kemudian dikenal dengan istilah scientific revolution atau 

paradigm shift (pergeseran paradigma). Konsep dari paradigm shifts ini 

                                                             
3  Abdul Halim Barakatullah, "Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam 

Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia", Nusa Media, Bandung,  2017,  

hlm. 2   
4  Albert H. Teich (Editor), "Technology and The Futurre", St. Martin’s  Press,  2003,  New 

York, hlm. 61   
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membuka wawasan bahwa para pengkaji ilmu pengetahuan tidak selamanya 

bekerja dalam suatu suasana objektif yang mapan, bahwa mereka itu hanyalah 

sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresif.  Maksudnya adalah 

ketika terjadi pergeseran paradigma (paradigm shift) yang merupakan 

perubahan (revolusi) dari world view (pandangan dunia), general perspective 

(cara pandang umum), atau way of breaking down the complexity (cara untuk 

menguraikan kompleksitas) tanpa mengacu pada kekhususan argumen 

historis. 5 

Dari penjelasan Nurkhalis tentang gagasan Thomas Kuhn tersebut dapat 

dipahami bahwa tidak ada kebenaran keilmuan yang bersifat mutlak, 

melainkan ilmu itu selalu berkembang sesuai perkembangan jaman. Maka 

selalu ada peluang untuk lahirnya pengetahuan baru dengan epistimologi 

keilmuan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat pada eranya. 

Perubahan dibidang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung 

sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi telah berusaha 

melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, 

sederhana dan biaya ringan kepada para pencari keadilan.  

Diantara usaha Mahkamah Agung  tersebut adalah dengan menerapkan 

aplikasi penanganan administrasi perkara dan persidangan perdata umum 

secara elektronik yang merupakan bentuk perubahan total proses peradilan 

yang hijrah dari peradilan konvensional menuju peradilan digital diawali 

                                                             
5  Nurkhalis, "Konsep Epistimologi Paradigma Thomas Kuhn", Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 2, 

Oktober 2012, hlm. 222. 
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dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 

Maret 2018, yang telah diundangkan pada tanggal 4 April 2018. 6  

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 kemudian dianggap 

masih kurang mengakomodir tuntutan perkembangan zaman maka Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut disempurnakan terutama 

yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik, selanjutnya 

diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang 

ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019, dan telah diundangkan pada tanggal 

8 Agustus 2019, Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 894. 7 

Memastikan keseragaman dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tersebut diperlukan adanya Juknis untuk 

pelaksanaannya. Oleh karenanya, pada tanggal 13 Agustus 2019 Ketua 

Mahkamah Agung menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019  Tentang Petunjuk 

Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik.   

Petunjuk teknis yang merupakan pedoman operasional dalam penerapan 

dan pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan  secara 

elektronik dengan demikian Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor 129 Tahun 2019 secara langsung akan menggantikan atau mencabut 

                                                             
6  Herri Swantoro, " Diktat Bahan Sosialisasi e-Court", Mahkamah Agung, Jakarta, 2019, hlm. 5. 

(unpublishied). 
7  Ibid, hlm. 19 
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Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122 Tahun 2018 

tentang Pengguna Terdaftar.8  

Dasar diterapkannya aplikasi e-Court   di peradilan Indonesia ini, baik 

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Syarifuddin 

(sekarang Ketua Mahkamah Agung RI) maupun Ketua Pokja e-Court  

Syamsul Maarif menyatakan didasarkan pada beberapa studi banding ke 

Belanda dan Australia yang telah menerapkan e-Court. Bahkan Korea Selatan 

maupun Singapura telah sejak beberapa yang tahun lalu telah menggunakan 

full elektronik dalam proses persidangannya.  

Persidangan  di  negara-negara tetangga tersebut, hakim memeriksa 

berkas perkara melalui layar monitor, termasuk verifikasi bukti-bukti.   

Demikian juga peradilan di Arab Saudi telah menerapkan full elektronik  

dalam proses persidangannya tidak ada lagi bentuk hardcopy, bahkan 

keterangan saksi dapat dilaksanakan dengan video conference, dan untuk 

verifikasi bukti dikirimkan dalam bentuk digital.   

Berdasarkan survey Bank Dunia, terkait dengan sebuah peradilan 

dikatakan menjadi modern apabila penggugat dapat mendaftarkan gugatan 

secara elektronik, melakukan pembayaran, pemanggilan, pemberitahuan dan 

somasi secara elektronik.   

Semua perubahan tersebut didasari pada adanya kewajiban dari 

pengadilan untuk mempermudah dan mengatasi segala hambatan para pihak 

dalam penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan, 

                                                             
8  Ibid, hlm. 6. 
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sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 

Tahun 2009. 9  

Aplikasi e-Court  diterapkan sebagai upaya untuk percepatan dalam 

proses peradilan, dengan demikian tidak perlu berkali-kali sidang hanya 

untuk penyerahan jawab-jinawab ataupun kesimpulan.  Persidangan hanya 

pada saat pemeriksaan saksi, sehingga apabila para pihak dapat mengajukan 

pembuktian dalam satu kali persidangan, maka total waktu dalam acara 

pembuktian cukup dua kali persidangan.  

Melalui sistem  ini akan memperpendek waktu persidangan, tidak perlu 

lagi persidangan dilakukan hingga berlarutlarut sampai lima bulan 

sebagaimana yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan 

tingkat banding pada empat lingkungan peradilan yaitu penyelesaian perkara 

pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu lima bulan 

termasuk penyelesaian minutasi.  

Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian  

perkaranya memakan waktu lebih dari lima bulan, maka majelis hakim yang 

menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada ketua pengadilan 

tingkat pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat 

Banding dan Ketua Mahkamah Agung. 10    

                                                             
9  Binsar Gultom, et.all, "E-Court Menuju Peradilan Modern", Dandapala, Volume IV/Edisi 

3/Mei-Juni 2018, hlm. 11, kolom 3.   
10  Herri Swantoro, Op.cit., hlm. 7. 
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Sebagai sebuah aplikasi, program e-Court   atau administrasi  perkara 

secara elektronik  yang selanjutnya dikembangkan  serta disempurnakan  

menuju ke pengembangan e-Litigasi  melibatkan  pengembangan Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).  

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai sebuah aplikasi 

manajemen perkara di pengadilan tingkat pertama, saling terkait atau ada 

hubungan timbal balik dengan e-Court  yang terdiri dari e-Filling, e-SKUM, 

e-Payment, e-Summon dan e-Litigasi dan e-Putusan.  Hal ini  tidaklah tiba-

tiba muncul  begitu  saja, dan juga tidaklah mudah dalam implementasinya 

yang sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia di lingkungan 

pengadilan itu sendiri serta kemampuan penguasaan teknologi informasi bagi 

pengguna terdaftar maupun pengguna lain untuk melaksanakan aplikasi e-

Court. 

Yang terpenting lagi adalah adanya hukum acara baru dalam penerapan 

atau tata cara penanganan administrasi dan persidangan perkara perdata 

secara elektronik (e-Court) di pengadilan dengan segala kelebihan dan 

berbagai hambatannya. 

Adanya permasalahan tersebut di atas maka sangat menarik untuk 

dilakukan penelitian dalam pelaksanaan penerapan aplikasi e-Court  di 

Pengadilan Negeri Kudus sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang tugas pokoknya 

adalah menerima, memeriksa, yang kemudian memutus perkara dan 
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menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan 

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang meliputi wilayah 

Kabupaten Kudus.  

Atas pertimbangan tersebut maka kemudian dilakukan penelitian 

terhadap pelaksanaan persidangan  elektronik dalam proses penyelesaian 

perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus dengan menetapkan judul 

Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elekronik Di 

Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Asas Sederhana, 

Cepat Dan Biaya Ringan. 

B. Rumusan Masalah 

Setelah mempelajari dan mendalami latar belakang yang telah 

menguraikan tentang aplikasi pelaksanaan administrasi perkara dan 

persidangan secara elektronik (e-Court) di pengadilan kemudian muncul 

beberapa permasalahan : 

1. Bagaimana penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara 

elektronik di Pengadilan Negeri Kudus dalam rangka mewujudkan azas 

sederhana, cepat dan biaya ringan ? 

2. Bagaimana mengoptimalkan persidangan secara elektronik di Pengadilan 

Negeri Kudus dalam rangka mewujudkan  azas sederhana, cepat dan 

biaya ringan ? 

C. Keaslian Penelitian  

Sebagai bahan pertimbangan untuk pembuktian bahwa penelitian yang 

dilakukan ini adalah murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian sendiri, 
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tanpa bantun pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari dosen 

pembimbing, maka perlu dilakukkan perbandingan dengan hasil penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya adalah penelitian yang pernah 

dilakukan oleh : 

1. Muhamad Amri Habibbullah, dengan judul penelitiannya “Tinjauan 

Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 

Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik”. 

Ada sedikit kesamaan pada objek penelitian yaitu terkait 

administrasi perkaranya yang dilaksanakan secara elektronik, sedangkan 

perbedaannya ada pada kajian penelitiannya,  substansi kajian, materi dan 

obyek penelitian demikian juga tentang dasar hukum yang dipakai yang 

telah mengalami penyempurnaan. 

Orisinal penelitian yang kami lakukan adalah substansi kajian yang 

mendiskripsikan pola penyelesaian perkara perdata melalui persidangan 

secara elektronik dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri  Kudus, 

dan kajian yang diteliti meliputi pendaftaran dan proses penyelesaian 

perkara perdata  persidangan secara elektronik (e-Litigasi) berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung  No. 1 Tahun 2019 jo SK KMA No. 

129/KMA/ SK/VIII/2019. 

2. Siti Ainun Rachmawati, dengan judul penelitiannya “Kekuatan 

Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem 

Hukum Pembuktian Di Indonesia, 2011”. 
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Kesamaannya pada kajian hukum acara terkait bukti dokumen 

elektronik, sedangkan perbedaannya pada obyek penelitiannya, dan isi 

kajian, yaitu terfokus pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti. 

Orisinal penelitian yang kami lakukan adalah tidak hanya terfokus 

pada pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti namun meliputi 

pendaftaran dan proses penyelesaian perkara perdata  persidangan  secara 

elektronik (e-Litigasi) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  No. 1 

Tahun 2019  jo SK KMA No. 129/KMA/ SK/VIII/2019. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tentang : 

1. Proses penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara 

elektronik di Pengadilan Negeri Kudus dalam rangka mewujudkan azas 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

2. Mengoptimalkan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri 

Kudus dalam rangka mewujudkan  azas sederhana, cepat dan berbiaya 

ringan. 

E. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis : 

1. Manfaat teoritis adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam 
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perkembangan hukum acara perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya.  

2. Manfaat praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para aparatur 

peradilan dan penegak hukum untuk memahami aturan-aturan 

tentang administrasi dan persidangan perkara perdata secara 

elektronik di pengadilan. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bahan sosialisasi untuk 

penyuluhan kepada masyarakat pencari keadilan tentang pelaksanaan 

administrasi perkara dan persidangan di pengadilan  secara 

elektronik. 

c. Hasil penelitan ini diharapkan dapat digunakan oleh pemangku 

kewenangan sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan 

pelaksanaan penerapan administrasi dan persidangan perkara perdata 

secara elektronik di pengadilan.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam 

melakukan sebuah penelitian.11 Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto 

menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang 

                                                             
11  Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm.57 
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bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisanya”. 12  

1. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan non 

doktrinal, yaitu penelitian yang menempatkan hasil amatan atas realitas-

realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum, di dalam 

penelitian non-doktrinal dilakukan pencarian proses searching dan 

researching bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya norma abstrak 

atau putusan yang kongret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola 

hubugan entah yang korelasi entah yang kausal antara berbagai gejala 

yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana 

yang bisa disimak oleh indra pengamatan.13 

Metode juridis sosiologi atau juridis empiris atau non doktrinal 

adalah bagaimana cara berhukum, bekerjanya hukum itu dipengaruhi 

oleh faktor-faktor non hukum dan dalam metode ini data primer 

digunakan sebagai data utamanya sedangkan data sekunder sebagai data 

pendukungnya. 

2. Jenis Data 

Dengan digunakannya pendekatan non doktrinal dalam penelitian 

ini, maka jenis data yang akan digunakan berdasarkan sumbernya 

dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. 

 

                                                             
12  Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 42. 
13  Soetandyo Wignjosoebroto, “ Ragam-Ragam Penelitian Hukum”, Tera Media, Malang, 2005, 

hlm. 132. 
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a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh 

langsung dari lapangan yang terkait dengan proses teknis 

pelaksanaan administrasi dan persidangan perkara perdata secara 

elektronik di Pengadilan Negeri Kudus dengan melakukan 

wawancara kepada : 

(1).  Satu Ketua Pengadilan Negeri Kudus. 

(2).  Satu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus. 

(3).  Kepaniteraan Perdata yang terdiri Panitera Muda Perdata, 

Petugas Kasir biaya perkara, Petugas Meja satu, Petugas Meja 

dua, Petugas Meja Tiga, dan petugas meja e-Court.   

(5). Satu Jurusita Pengadilan Negeri Kudus. 

(6). Satu Pengguna e-Court di Pengadilan Negeri Kudus. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya 

yang terkait dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder dalam 

penelitian ini adalah berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan, jurnal, situs internet resmi yang berkaitan dengan teknis 

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, juga 

didasarkan dengan mempelajari dokumen-dokumen dari proses 

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan 

Negeri Kudus. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan wawancara. 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.  Secara 

garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu: wawancara terstruktur 

dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga 

wawancara baku (standardized interview) yang mana susunan 

pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan 

pilihan jawaban yang sudah disediakan. Wawancara tak terstruktur 

disebut juga wawancara mendalam, wawancara  intensif, wawancara 

kualitatif dan wawancara terbuka  (openended interview)14. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tak terstruktur atau wawancara terbuka karena dengan wawancara 

terbuka ini akan mendapatkan data yang lengkap dari  subyek yang 

diwawancarai tentang pengetahuannya tentang masa lalu, masa kini 

maupun masa yang akan datang, untuk itu dalam penelitian ini 

narasumber yang akan diwawancarai adalah : 

1) SINGGIH WAHONO, S.H. Ketua Pengadilan Negeri Kudus.  

2) NATARIA CRISTINA TRIANA, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan 

Negeri Kudus. 

                                                             
14  Deddy Mulyana, “Metodologi Peneltian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 180-181. 
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3) HANIK MAGHFIROH, S.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan 

Negeri Kudus. 

4) AGUS SALIM, Jurusita Pengadilan Negeri Kudus. 

5) ENI NAFTUQATUN, SH. Sebagai petugas pemegang buku jurnal 

kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Kudus. 

6) NURLIA WARDATUN NAFISAH, S.H. sebagai petugas meja e-

Court  Pengadilan Negeri Kudus. 

7) NUR HARIYANTO. sebagai pengguna lain e-court pada perkara 

permohonan nomor 73/Pdt.P/2020/PN Kds. 

4.  Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.15   Penelitian ini data yang didapat, baik itu data Primer yaitu data 

yang diperoleh dari hasil wawancara para responden selanjutnya akan 

dianalisis secara diskriptif  kualitatif yaitu analisis data dengan cara 

mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian 

menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian data tersebut dihubungkan 

dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh 

                                                             
15  Ibid. hlm. 187. 
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dari hasil studi dokumen yang merupakan dokumen sekunder, sehingga 

diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini akan disusun menjadi 4 

(empat) Bab yaitu : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian tentang Latar Belakang Masalah, yang 

mendasari pentingnya diadakan penelitian, Perumusan Masalah 

adalah tentang permasalahan yang akan diteliti berdasarkan uraian 

latar belakang, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 

Bab ke II ini berisi tentang uraian teoritis dan normatif tentang, 

Pengertian Hukum Acara Perdata, Ruang Lingkup dan Fungsi 

Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Sumber 

Hukum Acara Perdata, Lahirnya Hukum Acara Perdata Yang Baru, 

Teknik Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di 

Pengadilan Secara Elektronik (e-Court) yang akan digunakan 

menjadi pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan 

penelitian dalam tesis ini. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Bab yang ke III ini memuat hasil penelitian dan pembahasan 

yang sitematika subbab-subbabnya dituangkan secara berurutan 

sesuai dengan urutan permasalahan yaitu, bagaimana penyelesaian 

perkara perdata melalui persidangan secara elektronik di 

Pengadilan Negeri Kudus dalam rangka mewujudkan azas 

sederhana, cepat dan biaya ringan, dan bagaimana mengoptimalkan 

persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus dalam 

rangka mewujudkan  azas sederhana, cepat dan biaya ringan.  

Dengan demikian jelas menggambarkan upaya penelitian 

menjawab permasalahan dan tujuan penelitiannya. 16   

BAB IV PENUTUP. 

Bab IV yang merupakan bab penutup adalah bagian akhir dari 

hasil penelitian yang berisi  uraian tentang pokok-pokok 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan teknik 

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang ingin 

dikembangkan lebih baik dari yang ada sekarang. 

                                                             
16  Ibid,  hlm, 22. 


